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Fraværende med anmeldt forfald: ingen

Referat

1. Velkomst samt bemærkninger til dagsordenen
Velkomst ved BO.
Troels deltager ved den sene del af mødet, når vi når til spisningen. Det er Troelses sidste
bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
a. http://nordagerskolen.dk/moedereferater/
Referatet blev godkendt.
3. Sager til drøftelse
a. Kommunalt dialogmøde
Orientering fra mødet fra Keld og Per
På dialogmødet blev de deltagende delt op i tre grupper.
Der blev orienteret om tildelingsmodellen.
Der blev også snakket om, at det er meget svært at lave troværdige budgetter på skolerne, da
det er svært at gennemskue hvilke midler det tildeles skolerne.
Der var flere skolebestyrelsesmedlemmer der på mødet gav udtryk for, at det er svært at
gennemskue budgetterne.
Der blev orienteret om at vi i kommunen er gode til at løfte de tosprogede- og de
inkluderede børn. Der var flere politikere der på mødet gav udtryk for, at det var godt at få
indblik i de forhold der kom frem på mødet. Politikerne er ikke længere så tæt på
skolelederne og skolerne, men de får orientering via embedsfolket.
Fremtidens skole 2,0 bliver sat i gang inden længe.
b. DLF henvendelse ved Per.
Orientering blev omdelt på papir. Det er kommet et brev fra lærerforeningen, der stiller
spørgsmål ved skolens måde at lave holddeling på. Godkendelsen til den aldersintegrerede
indskolingsmodel blev ligeledes omdelt.
Skolen har før fået godkendelse fra undervisningsministeriet på den indskolingsmodel, vi
har. Det er nogle af de ting der igen bliver stillet spørgsmål ved.
Noget af det der stilles spørgsmål ved er ”trin”- systemet. Vi er indkaldt til møde med
Michael Graversen i august.
Der var snak på mødet om, hvorfor spørgsmålet ang. holddeling er opstået. Der er vigtigt at
vide hvad der er lov og hvad der er ønsker?
Dette spørgsmål bliver en opgave for den nye bestyrelse.
c. Skolebestyrelsen informationsvirksomhed / årsrapport ved Bo
Årsberetningen skal tilbydes forældrene – en mundtlig redegørelse for årets gang. Denne
opgave tages også med til den nye bestyrelse.
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4. Sager til orientering ved Per
a. Hverdagseffektiviseringer / besparelser
De beløb, der meldes ud på besvarelser fra den øverste ledelse i kommunen ændre sig hele
tiden. Lige nu er det beløb, der er meldt ud fra opvækst og læring er ca. 24 mil. kr.
Beløbet bliver justeret hele tiden, så det er svært at vide, hvad det ender med.
Der blev på mødet drøftet den tildelingsmodel, der er fremlagt.
Lige netop nu er der lavet en revidering af inklusionsmodellen.
Det ser ud til, at vi mister 1,3 mil. i den model, der er blevet præsenteret i linket. Det er
svært at se, på hvilken baggrund tallene i oversigten er fremkommet. Dette er også en
opgave for den nye bestyrelse.
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Opvaekst-_og_Laeringsudvalget_2018-21/2018/19-062018/Åben dagsorden/Bilag/Punkt_58_Bilag_3.pdf
Der blev på mødet drøftet den tildelingsmodel der er fremlagt. Det ser ud til at vi mister 1,3
mil. i den model, der er blevet præsenteret i linket. Det er svært at se, på hvilken baggrund
tallene i oversigten er fremkommet. Dette er også en opgave for den nye bestyrelse.
b. Byggeri
Det nye byggeri er godkendt. Der er møde i næste uge. Byggeriet starter i september og skal
gerne være færdig til august 2019.
c. Orientering om dispensation fra FMK
Vi har fået godkendt ansøgning om dispensation til at afkorte skoledagen MEN det er den
sidste gang vi får den tilladelse. Der er samtidig forlydender om at overbygningseleverne
skal have Håndværk og Design på skemaet.
Der er ikke endelig beslutning om dette endnu.
5. Meddelelser fra: skolelederen, elevrådet og formanden
En medarbejder er rejst til Sjælland
Afskedsreception for Troels Stubager 2. juli
Afskedsreception for Bjarne Høg 16. august
Cresea- sagen mangler nu kun godkendelse ang. udluftningen. Det bliver først endelig
afsluttet når byggeriet er afsluttet. De andre punkter er nu godkendt.
6. Eventuelt + dato for næste møde.
Bo: Stor tak til Troels for samarbejdet. Gave fra forældrene blev givet.
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AKTIONSLISTE
Emne

Indsat på
Skolebestyrelsesmødet

Epinion proces
02-05-2016

Evt. bemærkninger, herunder
også hvis der udpeges ansvarlige
Forløber processen som
bestyrelsen ønsker – BNJ er
ansvarlig for opfølgning på dette.

Evt.
deadline

HUSKELISTE
Emne

Lukket dagsorden:

Evt.
deadline

